Solivella, maig 2017
Núm. 05/2017

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Escola Pública Sagrat Cor de Solivella
IMPLANTACIÓ DEL PLA EXPERIMENTAL DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2017-18
PREINSCRIPCIÓ A LLAR D’INFANTS DE SOLIVELLA 1-3 ANYS
TERMINI SOL·LICITUD: 12 de maig
Des d’aquest ajuntament han estat fetes gestions davant el Departament
d’Ensenyament per optar al Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en
escoles rurals, llar d’infants 1 – 3 anys. Així el passat 27 d’abril es convocà a la seu del
SSTT d’Ensenyament a Tarragona una reunió informativa per ampliar i posar en marxa
aquest Pla en els municipis interessats.
Els alumnes de la llar d’infants, seran alumnat de la pròpia escola, l’horari i el calendari
serà compartit (aprovat per Consell Escolar). Podran participar en les activitats i les
sortides de l’escola que s’estableixin i utilitzar també el servei de menjador.
Les famílies podran formar part de l’AMPA i/o del Consell Escolar.
Els infants podran incorporar-se en qualsevol moment del curs escolar, sempre que hi
hagi places disponibles i l’infant tingui ja un any. (10 places disponibles de 1 a 3 anys).
El Departament d’Ensenyament tindrà cura de la contractació del personal d’acord amb
les necessitats del servei.
L’Ajuntament enviarà al Departament d’Ensenyament l’aportació econòmica necessària
per la contractació del personal.
Els alumnes de 1 a 3 anys, meritaran una quota mensual de 118 euros establerta pel
Departament d’Ensenyament.
El model de sol·licitud es pot disposar a la pròpia escola i en aquest ajuntament i es
presentarà a les oficines municipals. Podeu descarregar-lo també a la web:
http://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/ll
ars/sol-llars-cat.pdf
Durant el mes de juny es farà una reunió informativa a l’escola amb les famílies
interessades.
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l’escola (977892361) o
l’Ajuntament.
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PREMIS D’HONOR DE LA CONCA DE BARBERÀ
El dia 24 d’abril el ple del Consell Comarcal va aprovar la concessió dels Premis
d’Honor de la Conca de Barberà. Entre els guardonats, i prèvia presentació curricular
dels candidats proposats per l’Ajuntament de Solivella, han estat distingits: Josep M.
Sans Travé i la cooperativa Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit.
El lliurament dels Premis d’Honor tindrà lloc el divendres 19 de maig a 2/4 de 8 de la
tarda en la seu del Consell Comarcal.
“Proposta de resolució del Consell:
Primer. Que es concedeixi la Distinció d’Honor de la Conca de Barberà a l’Associació
Cultural Baixa Segarra, com a reconeixement a la tasca sociocultural i de
recuperació del passat col·lectiu de la Baixa Segarra que han portat a terme durant
aquests darrers 25 anys de funcionament, que commemoren aquest any 2017.
Segon. Que es concedeixi la Distinció d’Honor de la Conca de Barberà a
Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc per la
socioeconòmica i cultural que ha comportat per a Montblanc i per a
Barberà aquests darrers 30 anys la representació, primer, de la Llegenda
i, posteriorment, la Setmana Medieval de Sant Jordi.

l’Associació
dinamització
la Conca de
de Sant Jordi

Tercer. Que es concedeixi la Distinció d’Honor de la Conca de Barberà a la senyora
Carme Sureda i Bosch, fundadora, secretària, gerent i presidenta d’Aprodisca, per la
tasca rellevant que ha portat a terme al llarg de 30 anys en aquesta entitat treballant
en favor de les persones amb discapacitat.
Quart. Que es concedeixi la Menció de Serveis Distingits de la Conca de Barberà al
senyor Alfons Alsamora i Jiballí, activista cultural incansable i historiador vocacional
que ha portat a terme una tasca abnegada de difusió cultural de la qual se’n gaudeix
Vimbodí i Poblet i, per extensió, el conjunt de la Conca de Barberà.
Cinquè. Que es concedeixi la Menció de Serveis Distingits de la Conca de Barberà al
senyor Josep M. Sans i Travé, professor, historiador i arxiver, pel suport que sempre
ha donat des dels càrrecs de responsabilitats que ha tingut al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya a les iniciatives de la comarca i especialment a la
implantació i desenvolupament de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
Sisè. Que es concedeixi el Diploma de Reconeixement Comarcal a la cooperativa
Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit SCCL, descendents del moviment
cooperatiu agrícola tant important a la nostra comarcal i que han fet un enorme esforç
per posar al dia i bon exemple de cooperativisme comarcal.
Setè. Que es concedeixi el Diploma de Reconeixement Comarcal a Albert Sala
Moreso i Joan Pérez Sánchez pel mèrit d’haver obtingut la medalla d’or dels
campionats de Catalunya de formació professional CatSkills en les categories d’estudis
de Formació Professional de Polimecànica i Aplicacions de Software respectivament.
Montblanc, 20 / abril / 2017 El president Francesc Benet i Ribé”.
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CIVISME I BON VEINATGE
S’han de recollir les defecacions dels animals article 23 de la -Ordenança tinença animals
Sancions
Article 28:
Infraccions lleus, que podran ser sancionades amb multes de
100 a 400 €:
d. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al
trànsit o a l’esbarjo dels ciutadans, amb dejeccions fecals dels
gossos, dipositar els excrements fora dels llocs destinats a
aquest i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o en el
mobiliari urbà.

Zones d’aparcament:
L’Ajuntament ha marcat unes zones d’aparcament a la
plaça de La Societat. Actualment hi ha dues zones
reservades per el personal sanitari de dilluns a divendres
de 8 a 15h, en les quals si que es podrà aparcar una
vegada finalitzat l’horari marcat i, una altra plaça de
minusvàlids la qual únicament la podran utilitzar les
persones que tinguin el carnet corresponent el qual es
tindrà que deixar en un lloc visible i, les ambulàncies o
bombers. També s’han marcat unes línies de color groc a
les cantonades les quals indiquen que esta PROHIBIT
APARCAR.

Vehicle estacionat incorrectament no
està autoritzat. Acció sancionable per
l’autoritat de trànsit competent.
Vehicle aparcat damunt de franja groga.
Acció sancionable per l’autoritat de trànsit
competent.
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LICITACIÓ SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
SOLIVELLA
Condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir la concessió per
l’explotació del servei de Bar de la Piscina municipal de Solivella.
(El text íntegre el podeu trobar a les oficines de secretaria, també a www.solivella.cat).
Durada de la concessió :
El termini de duració serà d’una temporada d’estiu, a comptar des de la signatura del
contracte.
Tipus de licitació
El tipus de licitació serà de 2.000 € per temporada amb la presentació d’un aval per import de
6.000€.
Drets del concessionari :
a) Explotar pel seu risc i ventura el bar objecte d' aquest plec fins al termini de la concessió.
b) Gaudir de l'ús i els drets que li atorga la concessió, així com rebre indemnització en els
supòsits que sigui procedent.
Tanmateix, la concessió s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de
terceres persones.
Criteris per a la valoració de les proposicions.
En la selecció del contractista s'atendrà als criteris següents (per ordre decreixent
d'importància):
a) Millora del cànon a satisfer: Fins a 40 punts
b) Ampliació de l’ horari d’obertura de les instal·lacions de la piscina des del dia 1 de juliol
al 13 d'agost de 7 a 8 de la tarda:
43 h * 13,25 €/h= 569,67 €
Fins a 10 punts
c) En el cas de tractar-se de persones físiques que reuneixin les següents condicions
-Atur amb prestació:
de 0 a 2 mesos amb un màxim de 1 punt
de 3 a 6 mesos amb un màxim de 2 punt
més de 6 mesos amb un màxim de 3 punts
-Atur sense prestació:
de 0 de 2 mesos amb un màxim de 2 punts.
de 3 a 6 mesos amb un màxim de 4 punts.
més de 6 mesos amb un màxim de 6 punts
TERMINI PER PRESENTAR LES OFERTES:_23 de maig_a les 6 de la tarda.
L’OBERTURA DE PLIQUES TINDRÀ LLOC: 25 de maig a les 12 del mati.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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